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1 Indledning 

I forbindelse med lokalplanlægning af området omkring Aarhus Amtssygehus har Aarhus Kommune rekvireret NIRAS 
til at belyse vejtrafikstøjen på projektområdet. 

2 Formål 

Formålet med notatet er at beregne og analysere vejtrafikstøjen på opholdsarealer, samt på facader af planlagt ny-
byggeri, i projektområdet. Det beregnede trafikstøjniveau holdes op mod Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for vejtrafikstøj. 

3 Beskrivelse af området 

Projektområdet er placeret hvor det gamle Amtssygehus i Aarhus lå. Området ligger nord for Silkeborgvej, og det 
afgrænses af Viborgvej mod nord, Tage-Hansens Gade mod vest og Ringkøbingvej mod øst. Området ses markeret 
med rød på Figur 3.1. 

Ifølge tegningsmaterialet planlægges nye rækkehuse, etageboliger og liberalt erhverv. 
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Figur 3.1 Den rødfarvede polygon i figuren angiver projektområdet.   
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4 Grænseværdier for vejtrafikstøj 

Følgende grænseværdier er af Miljøstyrelsen angivet som vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj (i vejledning nr. 4 
fra 2007): 

Vejledende grænseværdi for trafikstøj Lden ≤ 

Område Veje 

Rekreative områder i det åbne 
land, sommerhusområder, cam-
pingpladser o.l. 

53 dB 

Boligområder, børnehaver, vug-
gestuer, skoler og undervis-
ningsbygninger, plejehjem, hos-
pitaler o.l. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og par-
ker. 

58 dB 

Hoteller, kontorer mv. 63 dB 

Ved bestemmelse af Lden, som er et årsdøgnmiddelgennemsnit, vægtes støjen fra trafikken om aftenen og om natten 
mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperio-
den kl. 22-07. 

I dette notat sammenholdes trafikstøjniveauet i området med den vejledende grænseværdi for boliger Lden ≤ 58 dB, 
da dette er den mest støjfølsomme anvendelsestype i projektet. 

5 Trafikstøjberegninger 

Til vurdering af trafikstøjsniveauet er der opbygget en terrænmodel af området. Modellen er opbygget i programmet 
SoundPLAN (version 8.2 – 22-11-2021). Ved hjælp af denne model er støjniveauer beregnet i henhold til beregnings-
metoden ”Nord2000”, og støjen er angivet ved støjindikatoren Lden i dB. 

Der er foretaget beregninger af trafikstøj 1,5 meter over terræn på projektområdet og desuden i diskrete punkter på 
facader af det ny byggeri ud for hver etage. 

I beregningspunkterne på facader er trafikstøjen bestemt som fritfeltsværdi, uden den sidste lydrefleksion fra ”egen” 
facade, så resultatet kan sammenholdes direkte med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Beregningerne af støj-
konturer medtager derimod alle refleksioner, inkl. refleksionen i egen facade, og de skal derfor betragtes som vejle-
dende. Dette kan også betyde, at støjkonturer og punktberegninger viser forskellige resultater tæt ved bygningsfaca-
der. 

5.1 Grundlag for trafikstøjsberegninger 
Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen, som er 
en del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse data omfatter højdekurver for eksisterende situation, 
bygningsgeometri, vejmidte og matrikelgrænser, som er anvendt til opbygningen af modellen i SoundPLAN.  
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5.2 Refleksioner, vejrklasser og terræn 
Der er regnet med tre refleksioner og fire vejrklasser i alle beregninger. Blødt underlag som græsområder, haver, o.l. 
ved byggeriet er regnet som akustisk blødt (type D, jf. Nord2000). Andet omgivende terræn, som veje, fortove, fliser, 
o.l., er regnet akustisk hårdt (type G, jf. Nord2000). 

Der er desuden regnet med afskærmning og refleksioner fra bebyggelser, hvor refleksionstabet i facaderne er sat til 1 
dB. 

Alle beregningsparametre er vist i Bilag 4. 

5.3 Certificering 
NIRAS A/S er certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre "MILJØMÅLING – EKSTERN STØJ”, herunder også med tilvalg B8 
”Beregning af vejtrafikstøj” og B7 ”Beregning af togstøj”. 

Målinger og beregninger er gennemført i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsesordning for ekstern støj "MILJØMÅ-
LING-EKSTERN STØJ" samt efter Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2007 ”Støj fra veje” og ”Håndbog Nord2000, bereg-
ning af vejstøj i Danmark” rapport 434 2013 fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen. 

6 Trafikdata for veje 

For vejstrækningen er antallet af køretøjer, ÅDT, samt vejtype og hastighed angivet. Vejtype er angivet i henhold til ” 
NORD2000 - HÅNDBOG, Beregning af vejstøj i Danmark, Rapport 434 – 2013” fra Vejdirektoratet. 

Eksisterende veje 
Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen for de eksisterende veje: 

Vejnavn Vejtype Trafikintensitet 
2030 (ÅDT) 

Hastighed 
(km/t) 

Vestre Ringgade Trafikvej i by 41.0001 60 

Viborgvej øst for 
Ringgaden 

Trafikvej i by 12.0001 50 

Silkeborgvej Trafikvej i by 14.5001 50 
Thomas Nielsens 

Gade 
Lokalvej i by 1.8001 50 

Ringkøbingvej Lokalvej i by 9501 50 
Tage Hansens 

Gade 
Lokalvej i by 1.5002 50 

1 Trafiktal er modtaget pr. e-mail fra Aarhus Kommune d. 10.januar 2022. I trafiktallene er der indregnet byudvikling, 
vejnetændringer og højklasset kollektiv trafik til året 2030. 
2 Trafiktal er modtaget pr. e-mail fra Aarhus Kommune d. 11.januar 2022. Vejen har skiftet status fra hospitalsgade til 
boligvej. Der findes ikke tællinger/data for vejen og der er derfor tale om skønnet tal til 2030. 

Nye interne veje 
Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen for de interne veje i det planlagte område. De pågældende vej-
strækninger kan ses på Figur 6.1: 
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Vejnavn Vejtype Trafikintensitet 
2030 (ÅDT) 

Hastighed 
(km/t) 

 Vej punkt 1-2, 
punkt 1 Boligvej 2.4001 30 

Vej punkt 1-2, 
punkt 2 

Boligvej 1.6001 30 

Vej punkt 3-4-
4a-6-7-8, 
punkt 3 

Boligvej 1001 30 

Vej punkt 3-4-
4a-6-7-8, 
punkt 4 

Boligvej 1.4001 30 

Vej punkt 3-4-
4a-6-7-8, 
punkt 4a 

Boligvej 9503 30 

Vej punkt 3-4-
4a-6-7-8, 
punkt 6 

Boligvej 6501 30 

Vej punkt 3-4-
4a-6-7-8, 
punkt 7 

Boligvej 1151 30 

Vej punkt 3-4-
4a-6-7-8, 
punkt 8 

Boligvej 3322 30 

Vej punkt 5 Boligvej 2181 30 
1 Trafiktal er modtaget pr. e-mail fra Aarhus Kommune d. 21. december 2021. 
2 Trafiktal er modtaget pr. e-mail fra Aarhus Kommune d. 10. januar 2022. 
3 Trafiktal er modtaget pr. e-mail fra Aarhus Kommune d. 17. maj 2022 



 
 

 

   

   
   

 
 

  

 

Projekt ID: 10412002 
Dokument ID: S2PEPJVJJF6M-1510203261-6985 
Udarbejdet af:  ARGI/SIBJ  Kontrolleret af:  KGRL  Godkendt af:  JLNP 

7/13 

 

Figur 6.1 Trafiktal for de forskellige strækninger på de planlagte interne veje i projektområdet. 

Asfalt 
Der er benyttet almindelig asfalt på vejene (belægningen ”SMA 11, yearly average” er anvendt).   
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7 Resultater 

I støjkort angiver rød, lilla og blå farver overskridelser af vejledende støjkrav for boliger. 

I bilag 2 ses støjkort, som viser støjniveauerne i 1,5 meters højde over terræn.  

I bilag 3 ses facadestøjniveau for mest støjbelastede etage på alle bygninger i projektet. 

8 Ubestemthed 

I henhold til User’s guide Nord2000 kan ubestemtheden vurderes på følgende måde: 

  

Ud fra overstående og på baggrund af de anvendte data og de konkrete udbredelsesforhold er ubestemtheden vur-
deret til ± 2-3 dB på beregningerne af Lden. 

Da dette er en planlægningssituation er der efter normal praksis set bort fra ubestemtheden i vurdering af resulta-
terne. 

9 Konklusion 

Det fremgår af støjkonturkortet, at støjen på områder umiddelbart bag bygninger ikke overstiger grænseværdien på 
58 dB. På områder ud til Viborgvej, ud til Tage-Hansens Gade, samt ved tunge trafikerede interne veje i den nordlige 
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del af området, vil der være overskridelser af den vejledende grænseværdi.  
Centralt på området, samt i den sydlige del af området vil grænseværdien være overholdt på opholdsarealer. 

Facadeberegningerne viser, at vejtrafikstøjen på facaderne af planlagt byggeri på projektgrunden overstiger den vejle-
dende grænseværdi for boliger med op til 11 dB. De højeste støjniveauer findes på facader som vender direkte ud 
mod Viborgvej. Der findes også overskridelser på facader ud mod Tage-Hansens Gade, samt mindre overskridelser på 
facader mod de tungest trafikerede interne veje i projektet. Øvrige facader i projektet vises generelt at ville overholde 
de vejledende grænseværdier. 

10 Vurderinger  

Ved planlægning af ny støjfølsom anvendelse skal grænseværdierne for vejstøj som udgangspunkt overholdes både 
på udendørs opholdsarealer og facader. 
Det vurderes, at vejstøjen vil kunne reduceres med følgende tiltag: 

 At der udlægges støjreducerende asfalt på de mest trafikerede veje, især Viborgvej. Dette vil kunne reducere støj-
bidraget fra denne vej med 1-2 dB. 

 At der etableres støjafskærmning. En sådan støjafskærmning vil være mest effektiv, hvis den placeres tæt på enten 
vejen eller opholdsarealet. 

 At der anvendes akustisk bløde belægninger, som græs eller græsarmering, på terræn mellem veje og opholds-
arealer. 

Selv med ovenstående tiltag vil støjbelastningen stadig kunne overstige den vejledende støjgrænse for boliger på 58 
dB, på mest støjbelastede facader, samt arealer nærmest mest trafikerede veje. 

Ved planlægning af boliger, bør det derfor undersøges, om der kan planlægges i henhold til de lempede støjvilkår for 
byfornyelse, huludfyldning eller lignende i eksisterende støjbelastede områder, jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 
4/2007. 

I disse tilfælde kan der også planlægges boliger selvom støjgrænsen ikke kan overholdes på facader til støjfølsomme 
rum. Dette forudsætter dog, at boligernes facader udformes med særlig lydisolation, som f.eks. ”russervinduer” eller 
andre ventilationsvinduer, så støjniveauet indendørs med åbne vinduer ikke overstiger 46 dB. Vinduets åbningsareal 
skal være min. 0,35 m2. 

Der er forskellig praksis fra kommune til kommune mht. hvilke krav der stilles til facader og vinduer. Ifølge Miljøstyrel-
sens vejledning skal alle vinduer kunne åbnes, men nogle kommuner stiller kun krav om 1 åbent vindue pr. rum eller 
lejlighed, hvis lejligheden er gennemgående og har mindst én facade, hvor støjniveauet er under 58 dB. 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje” skal den vejledende støjgrænse altid overholdes på 
udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligerne. Også her ses der forskellige fortolkninger af vejledningsteksten. I 
nogle projekter kræves støjgrænsen overholdt på primære opholdsarealer, og i andre stilles kravet kun for et areal, 
der svarer til minimumskravet for opholdsarealernes størrelse. Det er også forskelligt, om der stilles krav om overhol-
delse af støjgrænsen på altaner og tagterrasser.  
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Bilag 1: Situationsplan 
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Bilag 2: Støjkort, 1,5 meter over terræn 
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Bilag 3: Facadestøjkort 
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Bilag 4: Beregningsparametre 
 

Kernel version:  SoundPLAN 8.2 (22/11/2021) - 64 bit 
Reflection order:  3 
Maximum reflection distance to receiver  200 m 
Maximum reflection distance to source 200 m 
Search radius 2000 m 
Weighting:              dB(A) 
Allowed tolerance: 0,100 dB 
Create ground effect areas from road surfaces:  Yes 
  
Standards: 

Road: Nord2000 Road 
Emission according to: Nord2000 Road 
Side diffraction disabled 
Environment:  
                             Air pressure 1013,3 mbar 
                             rel. humidity 70,0 % 
                             Temperature 15,0 °C 
Meteo param:  
                         DK Weather Statistics (BEK nr 717)  4 cl. 
  
Attenuation:  
                             Foliage Nord2000 
                             Built-up area Nord2000 
                             Industrial site Nord2000 
Assessment: Lden (DK) 
Facade Noise Map  
Reflection of "own" facade is suppressed  
  
Grid Noise Map: 

Receiver spacing: 10 m  
Height above ground 1,5 m 

 

 


